
Mede mogelijk dankzij

Partners

taal / talen / taalwetenschap

6. Waar zou deze tekst in 776 gebruikt zijn?
a. In de kerk.
b. In de stadsraad.
c. Op het marktplein.
d. Op school.

Rijmelarij
Donderdag 26 januari was het Gedichtendag, het jaar
lijkse poëziefeest in Nederland en Vlaanderen. Er was 
veel mediaaandacht voor poëzie en er waren prijzen 
voor zowel professionele als amateurdichters. Een goed 
gedicht hoeft helemaal niet te rijmen – de meeste doen 
dat zelfs niet.

7. Op welk van de onderstaande woorden bestaan WEL 
Nederlandse rijmwoorden?
a. Burcht.
b. Herfst.
c. Stolp.
d. Wulps.
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Jubileumquiz
Maak kans op toegangskaartjes voor 

Science Center NEMO voor de hele klas 
 of een van de andere mooie prijzen! 

Doe mee aan de jubileumquiz van de Talenquiz, 
in samenwerking met Kennislink, 

Science Center NEMO en Universiteit Leiden.

http://is.gd/talenquiz

De Talenquiz bestaat VIJF jaar!
Dat jubileum willen we graag met onze abonnees en 
trouwe partners vieren. Kijk daarom aan het eind van 
deze quiz hoe je mee kunt doen aan de jubileumquiz. 
Misschien win jij wel die mooie prijzen! Vijf jaar is 
natuurlijk niet niks: het is een houten jubileum.

1. Welke jubilea staan in de juiste volgorde van jong 
naar oud?
a. Katoen, gips, diamant, saffier.
b. Katoen, ivoor, platina, kristal.
c. Papier, katoen, briljant, goud.
d. Papier, koper, goud, eiken.

De meisje
Een etnolect is een taalvariëteit die oorspronkelijk ge
sproken wordt door mensen met een andere etnische 
achtergrond. Uit onderzoek van het Meertens Instituut  
en de Radboud Universiteit blijkt dat Nederlandse etno
lecten op drie vlakken verschillen van het Standaard
nederlands. Ten eerste hoor je er ken merken van de 
oorspronkelijke talen in terug, zoals de Marokkaanse 
scherpe ‘z’. Daarnaast bevatten ze ook ‘fouten’ die alle 
volwassen leerders van het Nederlands als tweede taal 
maken. En ten slotte bevatten etnolecten kenmerken van 
inheemse dialecten.

2. Uit welk van deze drie bronnen komt ‘de meisje’?
a. Uit de oorspronkelijke moedertaal.
b. Uit fouten bij het leren van Nederlands als tweede 
taal.
c. Uit een Nederlandse dialect.
d. Uit de overbodigheid van het lidwoord ‘het’.

Liplezend leren
Baby’s die hun moedertaal leren, luisteren niet alleen 

heel goed, ze kijken ook naar de 
mondbewegingen van hun ouders. 
Dat blijkt uit onderzoek dat Ameri
kaanse wetenschappers vorige 
maand publiceerden. Dit helpt ze 
te leren hoe de klanken gevormd 

worden. Sommige klanken zijn visueel moeilijk van 
elkaar te onder scheiden.

3. Welk woord-duo is WEL op het gezicht te onder-
scheiden?
a. kaas  haas.
b. meer – weer.
c. paard  maart.
d. teen  neen.

Welbespraakte politici
Taal is een machtig middel. Als je er een beet
 je handig mee omgaat, kun je er anderen flink  
mee beïnvloeden. Aan de Universiteit Leiden  
kun je bestuderen hoe dat gebeurt. Dan doorzie  
je hoe politici slim gebruikmaken van technieken uit  
de klassieke retorica, zoals de hyperbool en de anafoor. 

4. Welke stijlfiguur komt voor in ‘een tsunami van geweld’?
a. Een anafoor.
b. Een eufemisme.
c. Een hyperbool.
d. Een tautologie.

Daar zit een luchtje aan!
Het populairwetenschappelijke tvprogramma Labyrint 
wijdde in januari een aflevering aan taal. Taalkundigen 
gingen onder andere in op de vraag of ons taalvermogen 
aangeboren of aangeleerd is. Daarnaast lieten ze zien 
hoe ze voor hun onderzoek naar verre landen reizen met 
speciale voel en geurenkitjes in hun koffer.

5. Wat kunnen de wetenschappers met de
geurenkit onderzoeken?
a. Hoe mensen uit verschillende culturen 
geuren catego ri seren.
b. Hoe mensen uit verschillende culturen 
westerse geuren waarderen.
c. Welke geuren mensen uit verschillende 
culturen her ken nen.
d. Welke geuren mensen uit verschillende 
culturen lekker vinden.

Ouder dan de vogels
In veel naslagwerken staat dat de zin ‘Hebban olla uogala 
…’ uit ongeveer 1100 het oudste geschreven Nederlands 
zou zijn. De volgende dialoog stamt echter uit 776 en is 
dus ruim drie eeuwen ouder:
Forsachistu diabolae. Ec forsacho diabolae.
End allum diobol gelde. End ec forsacho allum diobolgelde.
End allum dioboles uuercum. End ec forsacho allum 
diaboles uuercum and wordum thunaer ende uuoden 
ende saxnote ende allum them unholdum the hira 
genotas sint. 


